
 

 
213 

 

 عاریف و مفاهیمت

 

 مشاوره

مشاوره فرآيندي فعال، پويا و روياروي بين مراجعين و مشاور است كه در طي آن به مراجعين 

هاي خويش و نيز امكانات و شود تا به شناخت بهتري از توانايي و قابليتكمك مي

هاي محيطي نائل شوند و در نهايت به سازگاري بيشتر در زندگي دست يابند. مشاور فرصت

كند تا نحوه برقراري ارتباط با ديگران را بياموزد، مراجعين كمك ميدر فرايند مشاوره به 

اش را بشناسد، هاي معقول براي ارضاء نيازهايش را فرا گيرد، احساسات ناشناختهشيوه

اطالعات وسيع و عميق درباره خويشتن را بدست آورد و پس از شناخت اهداف زندگي و 

هاي اصولي و منطقي براي نيل به هدف گردد. يگيرچگونگي رسيدن به آنها قادر به تصميم

به توسط اداره مشاوره وسالمت روان دانشجويي دانشگاه  وبراين اساس خدمات ارايه شده 

 مددكاري ، غربالگري سالمت روان بدوورود ، گروهي،تحصيلي ، مشاورفردي،دانشجويان 

 گردد.مي ارايه  شناختيبرگزاري كارگاههاي روان  روانپزشكي ،خدمات  مشاوره تلفني ،

 صندوق رفاه دانشجويان

به منظور ايجاد زمينه مناسب براي رشد استعدادها و كمك به وضع تحصيلي و معيشت 

 "صندوق رفاه دانشجويان"دانشجويان مستعد و كم بضاعت كشور، صندوقي تحت عنوان 

هنگ و آموزش هاي فرشود، در هر يك از وزارتخانهكه در اين قانون صندوق ناميده مي

گرددكه براين اساس به دانشجويان عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي

وديعه  وام ضروري، وام مسكن، متقاضي طبق ضوابط ومقررات تسهيالت)وام تحصيلي،

وام ازدواج، وام فرزند، وام بيمه تامين ، وام دستياري وام شهريه، وام علوي، مسكن،

 گيرد.تعلق مي (باتاجتماعي،وام حج و عت

 هاي فرهنگی و فوق برنامهفعاليت

هاي فرهنگي به دانشجويان برنامه در راستاي واگذاري حركتهاي فرهنگي و فوقفعاليت 

آور دانشجويان و بسترسازي مناسب در جهت بنا نهاده شده است و استفاده از تفكر خالق و نو

هاي فرهنگي و مشاركت آفريني ايشان از جمله اهداف آن است. تخصصي كردن فعاليت

تواند در گستره وسيعي ها مير پايه عاليق دانشجويان است. اين فعاليتفوق برنامه دانشگاه ب

 مانند برگزار شده در دانشگاه يمذهب ي،مناسبت مل  وهااز موضوعات از جمله فعاليت
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به تعداد   يعموم ياحتيو س يارتيسفر ز...( يه،شعبان يادآبان،...( و )دهه محرم، اع يزده)س

 ي،فرهنگوهمچنين   برگزار شده است  يكه به صورت عموم ياحتيو س يارتيز يسفرها

 .شوديگفته  مباشد  يهنر ي،گردشگر ي،اجتماع

 کار دانشجويی

ر كسب تجربه آنها در حيطه كار دانشجويي به معني استفاده از توانمندي دانشجويان با منظو 

فرهنگي دانشجويي تحت نظر مسئول واحد مربوطه ، به تشخيص معاون  ، هاي دانشگاهفعاليت

ويي دانشگاه و بر اساس طبق  ضوابط و شرايط تعيين شده از سوي شوراي دانشج ، دانشگاه

 باشد .  نامه ابالغي از وزارت متبوع ميمفاد آيين

 تربيت بدنی

بدني فرآيندي آموزشي تربيتي است كه هدف آن بهبود بخشيدن به اجرا حركت و تربيت

هاي حركتي، اي جسماني است كه شامل كسب و اعمال مهارتهرشد انسان از طريق فعاليت

هاي علمي درباره توسعه و نگهداري جسماني براي تندرستي و سالمت، كسب دانش

هاي جسماني به عنوان هاي جسماني و تمرين و توسعه تصور و ذهنيت مثبت از فعاليتفعاليت

نين بخش مهمي از تعليم و تربيت اي براي اجرا و عملكرد انسان است. اين فعاليت همچوسيله

است كه از طريق حركات مبتني بر اصول علمي، جريان رشد و تكامل را در همه ابعاد وجود 

انسان )جسماني، رواني و اخالقي( تسهيل و هماهنگ نموده و به رشد و شكوفايي 

 كند.استعدادهاي فرد كمك مي

 ورزش

هاي شااود كه به منظور كسااب مهارتيافته اطالق ميهاي سااازماناي از فعاليتبه مجموعه

شاااوند. همچنين ورزش شاااامل هاي بدني و ايجاد رقابت ايجاد ميحركات، افزايش قابليت

فعاليت هر كس با يك منظور و در  محيطي متفاوت از محيط روزانه براي مساااابقه ، لذت 

سب برتري، پ ست و تفاوت مد نظر بردن ، براي ك شرفت مهارت يا تركيبي از برخي از اينا ي

ست.به طور  صه ورزش ا شخ شجاعت، م شخص يا گروه يا  همراه با در نظر گرفتن مهارت 

گرچه  حوزه ورزش به دو دساته تقسايم مي شاودر ورزش همگاني و ورزش قهرماني،كلي، 

دو مقوله جدا از هم ورزش همگاني و قهرماني  . هدف هر دو ساااالمتي رو  و روان اسااات

اساات و امكانات هركدام از آنها توسااط ارگان هاي خاا فراهم مي شااود. متولي ورزش 

بخش كميته ملي المپيك و وزارت  ۲همگاني شااهرداري ها هسااتند و در بخش قهرماني هم 

 .ورزش به عنوان متولي شناخته مي شوند و تمامي مسئوليت ها برعهده اين ارگان هاست



 

 
215 

 

تهاي بارز، و مشااخص تربيت بدني و، ورزش پيشااگيري از بيماري قلبي، فشااار از جمله مزيي

خون، ديابت، پوكي استخوان وچاقي مي باشد كه امروزه سالمتي و تندرستي بشر را به خطر 

  انداخته است.

 يبه مسابقات کشور یاعزام یورزش يمت

اعزام  ياندانشجو يورزش يادو المپ يكشور يكه به مسابقات ورزش يافراد يهكل به

(يو مجاز يكشور ي،همگان ياد،المپ ي،.)قهرمانشونديم  

 برگزارشده یخوابگاه/یدانشگاه یورزش مسابقه

در خوابگاه و  يكه در سال جار يو درون دانشگاه يمسابقات درون خوابگاه يهكل به

مد نظر  يورزش ي)تعداد رشته هاشوديدانشگاه برگزار شود گفته م ياماكن ورزش

 .(باشديم

 خوابگاه 

شرايط   ضوابط و  شجويان طبق  شگاه كه دان ست جزء امكانات رفاهي دان خوابگاه مكاني ا

تعيين شده به صورت فردي يا گروهي قسمتي از اوقات فراغت و استراحت خود را در آنجا 

به سااار برده و به هنگام ساااكونت ضااامن رعايت حقوق ديگران و مقررات خوابگاهي از 

شگاه امكانات  شتي و خدماتي آن در حدود امكانات دان شي، معي فرهنگي، فوق برنامه، ورز

 باشد. يم يو مشاركت ي،استيجاريملك ينمايند.كه شامل خوابگاه هااستفاده مي

 اداره تغذيه

اداره تغذيه با هدف تهيه و توزيع غذاي ساااالم و بهداشاااتي در جهت ارتقاي ايمني غذا و  

كوشد از نمايد و با اين اقدامات ميان عزيز انجام وظيفه ميسالمتي جسمي روحي دانشجوي

ضايت يطريق ارا شتي آن ر شتي با رعايت ارزش غذايي و توزيع بهدا سب و بهدا ه غذاي منا

به پيمانكار گزاري مناقصااه رطريق بطبخ و توزيع غذا از . خاطر دانشااجويان را فراهم نمايد

، تهيه و تدوين برنامه كاركنان سلف سرويسپيمانكار و نظارت بر عملكردشود. واگذار مي

جام غذا، ان يه و طبخ، توزيع  يه مواد اول ظارت بر ته بار افزايش به مربوط امور غذايي، ن  اعت

فراموشاااي، اضاااطراري و  ژتون صااادور و دانشاااجو غذاي حذف و رزرو تغذيه، كارت

اداره تغذيه  يفدانشاااجويان از وظا اطالعات تغذيه و دانشاااجويي و  بت صااادوركارت

 باشد.مي
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 سلف سرويس

باشد و هر سلف سرويس دانشگاه شامل دو بخش سلف سايت پرديس و سلف پزشكي مي 

ها و آقايان بوده و دانشاااجويان از طريق سااايساااتم سااالف داراي دو ساااالن مجزا براي خانم

سيون تغذيه اقدام به رزرو و دريافت غذاي خود مي صه،  از طريق برگزاري نمايند.اتوما مناق

صورت پيمانكاري فعاليت كرده و نظارت بر عملكرد كاركنان  شگاه به  سرويس دان سلف 

 باشد.سلف سرويس به عهده اداره تغذيه مي

 شوراهاي صنفی

ستر مناسب براي تقويت زمينهشوراهاي صنفي به منظور اي  هاي همفكري و مشاركت جاد ب

 گردند .حريم دانشجويي تشكيل مي ي حقوق ودانشجويان در امور صنفي و حفظ و پيگير

 (مفدا)روابط عمومی معاونت فرهنگی ودانشجويی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

اينترنت،   ارتباط جمعي نظير،وسايل  گساترشو با  اطالعااتو  ارتباطااتدر عصر  مروزها 

ساااريع، هاي اجتماعي و... امر خطير خبررسااااني و توليد هاي همراه هوشااامند، شااابكهتلفن

هاي همه و ذائقه مخاطبان از جمله اولويت صاااحي  و منصااافانه اخبار متناساااب با سااااليق

سرو كار د اًها و نهادها، خصوصدستگاه شد.ارند، ميآنهايي كه با جوانان  روابط عمومي  با

معاونت فرهنگي و دانشاااجويي وزارت بهداشااات، درمان و آموزش پزشاااكي در راساااتاي 

 ۶۴اندازي هاي علوم پزشااكي كشااور، اقدام به راهاي در دانشااگاهههاي رسااانارتقاي فعاليت

با عنوان  گاه خبري  فدا»پاي گاه« م پاي كه اين مجموعه  ناي كرده اساااات  هاي خبري بر مب

ست سط يك نفر مدير اداره ميسيا شت و تو هاي خبري سايتوب. شودهاي وزارت بهدا

شگاهم شجويي دان ستاي عاونت فرهنگي و دان هاي علوم پزشكي كشور موسوم به مفدا در را

يت رفع خالء عال پژوهشاااي و  هنگي، فر هاي آموزشاااي، موجود در امر اطالع رسااااني ف

 است.و راه اندازي شده هاي علوم پزشكي طراحيدانشجويي دانشگاه
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 های معاونت دانشجویي و فرهنگيشاخص

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

پوشش = درصد دانشجويان جديد الورود تحت 

 هاي زندگيآموزش مهارت

 دانشجويان جديدالورود شركت كننده در دوره
100× 

 تعداد كل دانشجويان جديدالورود

= درصد دانشجويان جديدالورود تحت 

 پوشش پايش سالمت روان

 دانشجويان جديدالورود شركت كننده در طر 
100× 

 تعداد كل دانشجويان جديدالورود

 دانشجوياندرصد مشاوره فردي = 
 تعداد دانشجوياني كه به اداره مشاوره مراجعه نمودند

100× 
 تعداد كل دانشجويان

 

= درصد دانشجويان  بت نام كننده در 

  جشنواره

 تعداد دانشجويان  بت نام كننده در جشنواره 
100× 

 كل دانشجويان تعداد

 = سرانه رايانه خوابگاهي
 دانشجويان خوابگاهتعداد كل 

 هاي موجود در خوابگاهتعداد كل رايانه

= ميزان پوشش دانشجويان 

 جديدالورود متقاضي خوابگاه

 تعداد دانشجويان روزانه اسكان يافته خوابگاه
100× 

 تعدادكل دانشجويان متقاضي خوابگاه 

 = ميزان پوشش خوابگاه 
 كل ساكنين خوابگاه 

100× 
 تعدادكل دانشجويان 



 

 
218 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

= درصد دانشجويان شركت كننده 

 در مسابقات خوابگاهي

تعداد دانشجويان خوابگاهي شركت كننده 

 ×100 در مسابقات

 خوابگاه  ساكن در تعداد كل دانشجويان

 = سرانه فضاي فيزيكي خوابگاه 
 ها مساحت كل خوابگاه

 خوابگاه  ساكن در تعداد كل دانشجويان

 = تراكم دانشجو در اتاق
 تعداد كل دانشجويان ساكن در خوابگاه

 هاي قابل سكونت در خوابگاهتعداد كل اتاق

 = درصد دانشجويان تحت پوشش 

 ورزش قهرماني

 تعداد دانشجويان  اعزامي به مسابقات كشوري
100× 

 تعدادكل دانشجويان

 = سرانه فضاي ورزشي 
 و سرپوشيدهسرباز مساحت فضاهاي ورزشي 

 تعداد كل دانشجويان 

 درجشنواره= درصدحضوردانشگاهيان
 تعداد دانشگاهيان شركت كننده

100× 
 كل دانشگاهيان

كننده در شركت روهگ= درصد

 مسابقات

 شركت كننده در مسابقات نفراتتعداد 
100× 

 تعداد كل 

 

                كل گيرنده به= درصددانشجويان وام

 هاواممتقاضيان

 تعداد دانشجويان وام گيرنده
100× 

 تعداد كل متقاضيان وام
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 هاي دانشجويی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر.  شاخص1-8جدول 

 

 مي باشد.باز  و سر سر پوشيدهشامل فضاي ورزشي  * 

 

 

 

 

 

 

 

 1400 1399 عنوان شاخص رديف
 100 100 درصد دانشجويان جديد الورود تحت پوشش پايش سالمت روان 1
 100 100 هاي زندگيدانشجويان جديد الورود تحت پوشش آموزش مهارتدرصد  ۲
 78 ۴1 درصد مشاوره فردي دانشجويان 3

0۶/13 هاي قرآنيساتيد و كارمندان در جشنوارهادرصد حضور ۴  5/10  

07/8 هاي قرآنيدرصد حضور دانشجويان در جشنواره 5  ۲/1۶  

۶/۶ كننده در جشنواره هاي فرهنگي درصد حضور دانشجويان شركت ۶  ۶/1۶  
 ۶/7۶ 8/31 سرانه رايانه خوابگاهي 7
 ۲1/1۲ ۲5/۲8 سرانه فضاي فيزيكي خوابگاه       8
 ۲7/۴ 8۴/1 تراكم دانشجو در اتاق      9
 38 18 ميزان پوشش خوابگاه         10
 *۲7/۲ 5۶/1 سرانه فضاي ورزشي دانشجويان 11

 ۴5 30 درصد دانشجويان خوابگاهي استفاده كننده از وسايل اياب و ذهاب 1۲
 83 89 ها   درصد دانشجويان وام گيرنده به كل متقاضيان وام 13
 100 ۶1 درصد دانشجويان گيرنده وام وديعه مسكن به كل متقاضيان 1۴
 78 9۶ درصد دانشجويان گيرنده وام تحصيلي  به كل متقاضيان 15
 9۶ 88 درصد دانشجويان گيرنده وام ضروري  به كل متقاضيان 1۶
 80 97 درصد دانشجويان گيرنده وام شهريه به كل متقاضيان 17
 100 - به كل متقاضيان      ازدواجدرصد دانشجويان گيرنده وام  18
 100 - به كل متقاضيان      فرزنددرصد دانشجويان گيرنده وام  19
 100 - به كل متقاضيان      بيمه تامين اجتماعيدرصد دانشجويان گيرنده وام  ۲0
 33 - به كل متقاضيان      حج و عتباتدرصد دانشجويان گيرنده وام  ۲1
 100 100 درصد دانشجويان گيرنده وام دستياري به كل متقاضيان ۲۲
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 1400 سال -نشجويی دانشگاه علوم پزشکی بوشهرهاي دا. مشخصات خوابگاه2-8جدول 

 

 
 

 

 نام خوابگاه                

 امکانات
 جمع سينا صدف 3پرديس 2پرديس  1پرديس 

 - پسرانه دخترانه پسرانه دخترانه دخترانه نوع خوابگاه

 10۲9۶ 1983 1079 1700 ۲7۶7 ۲7۶7 مساحت زيربنا )مترمربع(

 وضعيت ساختمان
 -  * * * * ملكي

 - *     استيجاري

 ۲۲۴ 37 3۲ 5۲ 55 ۴8 تعداد اتاق

 197 3۶ 30 ۴0 ۴8 ۴3 تعداد اتاق قابل سكونت 

 1101 15۶ 17۶ ۲۴0 ۲81 ۲۴8 تعداد تخت

 9۶5 157 10۴ ۲۴0 ۲50 ۲1۴ ظرفيت اسمي

 8۴3 115 53 ۲۴0 ۲50 185 ظرفيت فعلي

 تعداد شاغلين

 ۶ 3  3   ناظم

 9  3  3 3 ناظمه

 8 1 ۲ 1 ۲ ۲ خدمتكار

 وضعيت تاهل
 89۴ 113 99 ۲3۴ ۲۴۶ ۲0۲ مجرد

 ۲9 ۲ 5 ۴ ۴ 1۲ متاهل

 ۲01 30 3۲ 50 50 ۴۶ تعداد يخچال

 ۲3۶ ۴1 33 59 59 53 تعداد كولر

 8۲ 18 9 19 19 19 تعداد سرويس بهداشتي

 73 18 9 17 17 11 تعداد حمام

 ۶ ۲ 1 1 1 1 سالن مطالعه

 5 1 1 1 1 1 نمازخانه

 11 ۲ ۲ - 3 ۴ تعداد رايانه

 - شبكه شبكه - شبكه شبكه امكانات اينترنت

 1     1 كتابخانه
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 1400 سال -مشاوره دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. مراجعين به اداره 3-8جدول  

 

      

 

 

 

 

 
 

 

 جمع مرد زن مدرک تحصيلی

 738 ۴89 ۲۴9 ايدكتراي حرفه

 31 15 1۶ تحصيالت تكميلي

 881 ۲83 598 كارشناسي

 87 ۶7 ۲0 كارداني

 1737 854 883 وضعيت تأهل

 1593 773 8۲0 مجرد

 1۴۴ 81 ۶3 متأهل

 1737 854 883 گروه سنی

۲0- 18 309 ۲1۴ 5۲3 

۲۲- ۲0  ۴۲0 3۶7 787 

۲۴- ۲۲  110 197 307 

 1۲0 7۶ ۴۴ به باال ۲۴

 1737 854 883 وضعيت سکونت

 1۲0۲ ۶00 ۶0۲ خوابگاهي

 535 ۲5۴ ۲81 غيرخوابگاهي

 1737 854 883 وضعيت 

 580 ۲۴1 339 بومي

 1157 ۶13 5۴۴ غيربومي

 1737 854 883 جمع
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 1400 سال -مشاوره دانشگاه علوم پزشکی بوشهرهاي اداره .  فعاليت4-8جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    1400سال  –هاي اعطايی به دانشجويان به تفکيک نوع وام . ميزان وام5-8جدول 

 

 
 

 

 

 عنوان برنامه تعداد

 )حضوري( خدمات مشاوره فردي ۴1۶

 و فضاي مجازي خدمات مشاوره تلفني 13۲1

 خدمات مددكاري 80

 يا سالمت عمومي ccsmبرگزاري آزمون  ۴58

 هاي آموزشي دانشجويان شركت كننده دركارگاه 1۲31

 هاي آموزشي آنالين برگزاري  كارگاه ۴۲

 توزيع بروشور و پمفلت و كتابچه 175

 كتب معرفي شده به دانشجو  30

 مبلغ )ميليون ريال( وام گيرندگان  متقاضيان وام  وام

 8700 19 19 وديعه مسكن

 8۲80 5۴8 5۶8 ضروري

 ۲7۴78 1۴1۶ 1798 تحصيلي

 ۲930 59 73 شهريه

 1۶50 11 11 دستياري

 30 ۲ ۶ حج و عتبات

 - ۶ ۶ بيمه تامين اجتماعي

 ۲700 ۲7 ۲7 ازدواج

 180 5 5 فرزند

 51948 2093 2513 جمع
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 تعداد دانشجويان شرکت کننده در مسابقات ورزشی   . 6 - 8 جدول

 1400 سال  –و جنسيت  تحصيلی به تفکيک مقطع 

 

 

 صورت مجازي برگزار شده است. *دو رشته شطرنج و شناي سوئدي، به

 

 

   1400 سال - هاي واحد تغذيه. فعاليت7-8 جدول

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 جنسيت -مقطع 

 

 مسابقهنام 

 نوع مسابقات
 ايدکتراي حرفه کارشناسی

 جمع
 پسر پسر دختر

 ۲0 5 15 0 دانشگاهي شطرنج

 7۶ ۲0 5۶ 0 دانشگاهي شناي سوئدي

 3 1 1 1 قهرماني طناب زني

 ۲9 8 ۲0 1 قهرماني روپائي با توپ فوتسال

 1۲ ۴ 8 0 قهرماني فوتسال

 ۲ 0 0 ۲ قهرماني هدف زني واليبال

 142 38 100 4 جمع

 درآمد  پرداخت شده به

 حساب واحد تغذيه )ريال( 
 وعده تعداد پرس 

 صبحانه ۲0171 79۶550800

 ناهار 10۲8۴5 197۴1۲۴000

 شام 8۴0۶7 1۶1۴7۶7000
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 1400 سال - . اقالم آماري واحد تغذيه 8-8جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مقدار وانعن

 ۲ هاي دانشگاهتعداد سلف سرويس

 ۴50 هاي دانشگاههاي سلف سرويسمساحت غذاخوري

 1۲85 هامساحت آشپزخانه

 ۲ تعداد كارشناس تغذيه

 1 بهداشت محيطتعداد كارشناس 

 ۲ تعداد اپراتور اتوماسيون تغذيه

 1۲ تعداد واحد ارائه لبنيات به دانشجويان در هفته

 1۲ تعداد واحد ارائه سبزيجات به دانشجويان در هفته

 8 تعداد واحد ارائه ميوه جات به دانشجويان در هفته

 ۲90  صبحانه دانشجويي زرورميانگين روزانه 

 3۶۴  رزرو ناهار دانشجوييميانگين روزانه 

 ۲8۶  رزرو شام دانشجوييميانگين روزانه 
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  1400 سال – .عملکرد مرکز قرآن و عترت9-8جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنــوان عملکرد

 ستاد اقامه نماز کانون قرآن و عترت

مه
رنا

د ب
دا

تع
 

 تعداد شرکت کننده
مه

رنا
د ب

دا
تع

 
 تعداد شرکت کننده

 زن مرد زن مرد

 750 310 1۶ 700 ۲89 11 برگزاري مسابقات 

 70 1۲0 89 1۲00 879 ۲8 اجراي برنامه هاي تبليغي و ترويجي

 318 ۲50 5 110 85 ۶ برگزاري دوره هاي آموزشي 

 ۶00 350 17 7۲5 5۴3 7 برگزاري محافل قرآني

 ۴00 ۲10 10 1۲0 89 ۲ برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه عترت

 700 ۴00 ۴5 578 3۴5 17 برنامه هاي هفته قرآن  

   47   25 فضاسازي و تبليغات

   1۲   ۲ نمايشگاه ها ييبرپا

   ۴5   3 نشريه صوتي سوره
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  1400 سال – ی هدهدقرآن در جشنواره شرکت کنندگان.  10- 8 جدول

 

 
  1400 سال – يازدهمين جشنواره بين المللی سيمرغدر شرکت کنندگان . 11 – 8جدول

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عنوان
 کارکنان اساتيد دانشجويان

 جمع
 زن مرد زن مرد زن مرد

 1203 5۶۴ ۲39 ۲5 15 ۲10 150 تعداد  بت نام كنندگان

 76 ۲1 8 5 3 ۲3 1۶ تعداد راه يافتگان مرحله كشوري

 14 1 ۴ 3 ۲ ۲ ۲ تعداد رتبه آوران

 جمع
تعداد  اساتيد و کارکنان دانشجويان

 برنامه
 عنوان برنامه

 دختر پسر دختر پسر

 هاي تئاتر  تشكيل گروه ۴ 5 ۲0 ۴0 ۴5 110

 دآپ كمدي تنبرگزاري مسابقه وكالس اس ۴ 7 15 30 30 82

 برگزاري دوره گويندگي و اجرا 1 10 15 ۲5 15 65

 برگزاري دوره شعر و مشاعره ۲ ۲0 10 30 15 75

 برگزاري كارگاه هاي هنرهاي تجسمي  1 10 10 ۲0 10 50

 برگزاري دوره هاي موسيقي 1 10 15 30 ۴5 100

 تهيه و ارسال فيلم مستند ۲ 10 10 ۲5 10 55
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 1400 سال – فرهنگی و هنري هايفعاليت کانون 21– 8جدول

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1400 سال -هاي دانشجويی. عملکرد تشکل 13– 8جدول

 

 

 

 عنوان کانون تعداد برنامه  گانشرکت کنند

 كانون شعرو ادب ۲ 1۲0

 هنرهاي تجسميكانون  1 ۴

 كانون تئاتر 1 15

 كانون فيلم و عكس 1 10

 كانون هالل احمر 3 ۲00

 كانون نجوم ۲ 150

 كانون اردوهاي جهادي ۲ ۲00

 كانون علم و مهر 1 50

 كانون سفيران سالمت 10 ۶00

 فعاليت

ی
وي

ج
نش

دا
ج 

سي
ب

 

ی
الم

اس
ه 

مع
جا

ی 
الم

اس
ن 

جم
ان

ن  
را

تظ
من

ت 
هيئ

هلل
ه ا

قي
ب

 

 جمع 

 8 ۲   ۶ اردو)جهادي و فرهنگي(

 ۴۲ ۲8 1 5 8 كارگاه مجازي آموزشي وفرهنگي

 55 ۲۴  7 ۲۴ مراسمات ملي ومذهبي

 10 ۴   ۶ نمايشگاه و دستاوردهاي فرهنگي در مناسبت هاي شاخص سال

 1۶ 7  ۲ 7 ديدار با خانواده شهدا

 ۴0 ۲۴ ۲ ۲ 1۲ هاي سياسي فرهنگينشست

 ۲۶ 5 ۲ 7 1۲ ليپ در فضاي مجازيك و پخش فيلم

 ۲0 7 ۲ 3 8 انجام امور خيريه و كمك هاي مؤمنانه
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1400 سال -ی. عملکرد اداره امور فرهنگ 41-8جدول  

 

 1400 سال – هاي  اداره فرهنگی و فوق برنامهفعاليت.   15 – 8جدول 

 

 

 

 
 

 

 

 عنوان عملکرد

 بانوان امور امور ايثارگران بسيج جامعه پزشکی

مه
رنا

د ب
دا

تع
 

 تعداد شرکت

 کننده

ه 
ام

رن
د ب

دا
تع

 

تعداد شرکت 

 کننده

مه
رنا

د ب
دا

تع
 

تعداد شرکت 

 کننده

 زن مرد زن مرد زن مرد

 1۲0 100 ۲ ۲1 ۴۲ 5 1۴3 1۲1 13 برگزاري جلسات و كارگاههاي آموزشي

       59 83 5 برگزاري اردوها 

 1۲0 100 ۲ ۶۲ 78 11 1۲5 89 1۲ هاي فرهنگيبرگزاري برنامه

 1۲0 100 ۲ 37 55 ۴ 8۲ 59 8 نشست هاي سياسي و فرهنگيبرگزاري 

 1۲0 100 ۲ ۴۲ ۶۶ ۲۶ 5۶ 3۲ 7 ديدار با خانواده هاي شهدا ، جانبازان و ايثارگران

    1۶ ۲3 3    اوقات فراغت فرزندان پرسنل

       35  1 پويش همگاني در ارتقاء نشاط و سالمت زنان

       37 ۴۲ 3 برگزاري مسابقات ورزشي

       95 153 9 برپايي بيمارستان صحرايي 

 اعضا
 عنوان برنامه تعداد 

 مرد زن جمع

 مجوز صدور نشريه ۴ 5 3 8

 هاي كميته ناظر بر نشريات دانشجوييبرگزاري جلسه 8 5 ۴ 9
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 1400 سال – نشريات دانشجويی دانشگاه مشخصات  .16– 8جدول

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 رديف عنوان  زمينه  انتشار نوع  انتشار تيراژ

 1 بومسا  فرهنگي سياسي الكترونيكي چاپي ۲0

 ۲ ايمپالس علمي الكترونيكي چاپي ۲0

 3 رصد سياسي الكترونيكي ۲0

 ۴ ازواژه تاجوانه محيط زيست الكترونيكي ۲5

 5 ساحليخط  علمي الكترونيكي چاپي 30

 ۶ ليان طب علمي الكترونيكي چاپي ۴0

 7 سيناپس صنفي الكترونيكي  ۲0

 8 رحيل بسيج الكترونيكي ۲5

 9 بنيان علمي الكترونيكي ۲0

 10 موسيقي روييدن مستقل الكترونيكي  ۲5

 11 نقاب علمي الكترونيكي ۲5

 1۲ سوره قراني الكترونيكي 15

 13 حرف دل بسيج الكترونيكي چاپي ۲5

 1۴ ژوگوبونيتو ورزشي الكترونيكي 10

 15 ويديوچك سياسي الكترونيكي 10

 1۶ ديده بان سياسي الكترونيكي چاپي 10
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   1400 سال -عملکرد انجمن هاي علمی دانشجويی .17 – 8جدول                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد عنوان فعاليت رديف
 شرکت کنندگان

 جمع پسر دختر

 5 3 ۲ 1 جلسه گفتگوي علمي و برنامه ريزي و نقد و بررسي فعاليتهاي انجمن 1

 ۲0 9 11 ۶ بصورت مشترك با انجمن علمي پزشكي شيراز و يزد ECG وبينار تفسير ۲

 CBC  1 7 8 15 وبينار تعريف طبقه بندي و اپروچ كم خوني در تست 3

 ۴0 18 ۲۲ 1 برگزاري كارگاه پروپوزال نويسي ۴

 50 ۲0 30 10 مسابقات دوره اي تخصصي اتاق عمل 5

 ۲30 80 150 1 كليپ انجمن علمي هوشبري جهت آشنايي دانشجويان جديدالورودنمايش  ۶

 ۴0 1۶ ۲۴ 1 كارگاه آموزشي مديريت استرس 7

 ۶5 30 35 1 وبينار آموزشي از دال تا دال 8

 ۴۴ 0 ۴۴ 1 وبينار و كارگاه بارداري در كرونا 9

 100 ۴۲ 58 1 مسابقه مهارتهاي اطالع يابي و آشنايي با پايگاه هاي اطالعاتي 10

 18 8 10 ۶ برگزاري كارگاه ويراستاري 11

 37 ۲0 17 10 برگزاري كارگاه طراحي سايت )ورد پرس( 1۲

 ۴۲ 10 3۲ 1 تشخيص سرطان سينه در منزلوبينار  13

 15 ۶ 9 1 برگزاري كارگاه پاورپوينت 1۴

 35 1۴ ۲1 1 برگزاري اليو اينستا به مناسبت روز جهاني تكنولوژيست جراحي 15

 ۶۲ ۲5 37 1 سمينار سيب 1۶

 ۶۶ ۲1 ۴5 1 وبينار دنياي بعد از علوم پايه 17

 50 ۲۲ ۲8 1 كنترل عفونت در دندانپزشكيوبينار 18

 50 ۲0 30 1 كارگاه چشم اندازهاي شغلي و تحصيلي رشته تغذيه ويژه جديدالورودها 19

   
در صفحه بعدادامه 
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   1400 سال -عملکرد انجمن هاي علمی دانشجويی .17-8ادامه جدول

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد عنوان فعاليت رديف
 شرکت کنندگان

 جمع پسر دختر

 80 10 70 1 وبينار تفسير نوار قلب جنين ۲0

 10۴ ۲۴ 80 1 وبينار عشق و شكست عشقي ۲1

 1 51 ۲۶ 77 (concept map) كارگاه يادگيري بهتر با نقشه مفهومي ۲۲

 9۲ 1۲ 80 1 وبينار مشاوره پيش از ازدواج ۲3

 75 30 ۴5 1 وبينار آموزشي مدالين )آزمون علوم پايه ( ۲۴

 ۴0 15 ۲5 1 وبينار مقاله نويسي ۲5

 50 ۲0 30 1 كارآفريني (برگزاري اليوهاي اينستا مديكاپ )تجربه هاي المپياد  ۲۶

 31 13 18 1 وبينار پنل آموزشي توجيهي المپيادهاي علوم پزشكي ۲7

 ۶0 ۲0 ۴0 1 همايش سيب بيستم ۲8

 53۲ 18۲ 350 1 برگزاري اليو مديكاپ صندلي تجربه دوم المپياد ۲9

 1۲0 50 70 1 وبينار ديده باني تعييرات محيطي تا يرگذار بر آينده رشته علوم تغذيه 30

 105 ۲5 80 1 وبينار صفر تا صد بهداشت عمومي 31

 ۴0 1۲ ۲8 1 وبينار داروهاي ترالي احيا 3۲

 5۴ ۲۴ 30 1 وبينار آشنايي با اصول مديريت و راه اندازي مراكز مشاوره تغذيه 33

 58 ۲۶ 3۲ ۲ وبينار تفسير آزمايش گازهاي خوني 3۴

 ۲00 ۲0 180 1 روئيدنانتشار و چاپ نسخه اول نشريه موسيقي  35

 110 50 ۶0 1 وبينار فارماكولوژي 3۶

 50 15 35 1 همايش فصل نو 37

 35 13 ۲۲ 1 وبينار آشنايي با مقدمات سلولهاي بنيادي 38

 500 150 350 1 تهيه كليپ و توليد محتوا و آشنايي با كمپين اهدا عضو رويش 39

         
ادامه از صفحه قبل
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 1400 سال -طرح انطباق امور اداري کميته دانشگاهی فعاليت 18– 8جدول  

 
 . تعداد دانشجويان داراي کار دانشجويی19– 8جدول 

  1400 سال - جنسيت به تفکيک دانشکده و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400 سال -درمفدا منتشر شدهمحتواي  تعداد .20 – 8 جدول

 

 زمان اجرا مجري فعاليت عنوان فعاليت رديف

 هر سه ماه دبيرخانه كميته دانشگاهي دبيرخانه كميته دانشگاهي 1

 هر سه ماه دبيرخانه كارگروه دبيرخانه كارگروه ۲

 هر شش ماه دانشگاهيتيم بازرسي  بازرسي از واحدهاي تابعه 3

 در طول سال بيمارستانيدبيرخانه كميته  بيمارستانيدبيرخانه كميته  ۴

 جنسيت 
 

 

 دانشکده 

 متوسط ساعات کار در ماه در ماه دانشجوتعداد 

 مرد زن مرد زن

 ۶1۲ 18۲ 7 3 پزشكي

 35 1۶ 1 1 دندانپزشكي

 179 1۴8 3 3 پيرا پزشكي

 ۶7 ۲۲5 1 5 پرستاري و مامايي

 10۴ ۲۲7 ۲ 7 بهداشت

 997 798 14 19 جمع

 تصويري صوتی فيلم گزارش گفتگو خبر

703 ۶ 15 ۲3 8 ۲۲ 


